„Kwalifikacje + staż = nowe możliwości”

Kielce, 04 marca 2019 r.

Zapytanie ofertowe
w postępowaniu dotyczącym zakupu usługi lub towaru
o wartości powyżej 50 tys. zł netto w ramach RPO
w ramach projektu „Kwalifikacje + staż = nowe możliwości” realizowanego przez Wyższą Szkołą
Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, przy
ul. Jagiellońskiej 109A w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś
priorytetowa 8, Poddziałanie 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na
rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Świętokrzyskiego o numerze RPSW.08.05.01-26-0017/18.
Zamawiający:
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
im. prof. Edwarda Lipińskiego
ul. Jagiellońska 109A
25-734 Kielce
NIP 959-11-75-195
Regon 290859878
Zamawiający zwraca się z prośbą o wycenę usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu
„Kwalifikacja + staż = nowe możliwości”.
Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Opis przedmiotu zamówienia:
Zamawiający - Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, im. prof. Edwarda Lipińskiego
w Kielcach, ul. Jagiellońska 109a, 25-735 Kielce planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. szkoleń mających
na celu podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb
rynku pracy trzech szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie świętokrzyskim:
- Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Skarżysku - Kamiennej,
- Technikum im. W Grabskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie,
- Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie.
Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części i dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część 1
Zrealizowanie szkoleń prowadzących do nabycia przez uczestników kwalifikacji włączonych do
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
a) Szkolenie „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” dla 52 osób.
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Wykonawca zrealizuje szkolenie dla 52 uczniów, podzielonych na 5 grup, w wymiarze 80 godzin
dydaktycznych zajęć dla jednej grupy, tj. w łącznym wymiarze 400 godzin dydaktycznych zajęć.
Zajęcia będą realizowane w okresie od podpisania umowy do końca grudnia 2019 r. - 200 godz.
dydaktycznych oraz do końca czerwca 2020 r. - 200 godz. dydaktycznych. Szczegółowy
harmonogram zajęć zostanie ustalony przez Zamawiającego z Wykonawcą po podpisaniu umowy,
uwzględniając dostępność zasobów Wykonawcy oraz możliwości grupy docelowej.
Miejsce realizacji zajęć:
- Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Skarżysku – Kamiennej
ul. Powstańców Warszawy 11, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
- Technikum im. W Grabskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie
Odonów 54, 28-500 Kazimierza Wielka,
- Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 23, 29 - 100 Włoszczowa.
Zamawiający zapewnia sale i sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia.
Wykonawca zrealizuje szkolenie wraz z walidacją i certyfikacją, zgodnie z zasadami i
wymaganiami określonymi przez ustawę z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, 2245. z pózn. zm., dalej jako „Ustawa ZSK”) oraz
Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji
rynkowej „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów szkoleniowych niezbędnych do
należytej realizacji szkoleń (podręczniki).
Wykonawca zobowiązany jest do takiej realizacji szkolenia, aby uczestnicy nabyli następujące
efekty uczenia się:
- Dobiera parametry druku 3D.
- Dobiera technologię druku 3D do wytworzenia obiektu.
- Przygotowuje model CAD 3D na potrzeby wytworzenia obiektu.
- Finalizuje proces druku 3D.
- Monitoruje proces druku 3D.
- Przygotowuje drukarkę do druku 3D.
- Uruchamia drukarkę 3D.
Warunki walidacji i certyfikacji:
Szkolenie powinno prowadzić do otrzymania przez uczestników certyfikatu potwierdzającego
nabycie kwalifikacji w zakresie 3 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.
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Metody stosowane w walidacji:
Weryfikacja składa się z dwóch etapów: egzaminu teoretycznego (testu wiedzy) i egzaminu
praktycznego.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testu wiedzy w ośrodku egzaminacyjnym
przy pomocy elektronicznego system, w taki sposób aby osobie egzaminowanej podczas
rozwiązywania testu nie wolno było korzystać z innych aplikacji (w tym otwierać stron
internetowych) niż system do przeprowadzania egzaminu. W części praktycznej dopuszcza się
zastosowanie wyłącznie metodę symulacji i rozmowy z komisją. Analiza dowodów możliwa jest
tylko w przypadku umiejętności „Przygotowuje model CAD 3D na potrzeby wytworzenia
obiektu”.
W procesie weryfikacji wezmą udział:
1. Operator systemu egzaminacyjnego, który organizuje zaplecze techniczne do
przeprowadzenia weryfikacji i nadzoruje przebieg testu;
2. Komisja walidacyjna, składająca się z minimum dwóch egzaminatorów, którzy
przeprowadzają część praktyczną egzaminu.
Osoba będąca egzaminatorem może być jednocześnie operatorem systemu egzaminacyjnego.
Operator systemu egzaminacyjnego musi spełniać poniższe wymagania:
1. wykształcenie minimum średnie;
2. znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu
i zainstalowanych aplikacji;
3. umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem
połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą
egzaminacyjną.
W części praktycznej lub w przypadku analizy dowodów i rozmowy weryfikację efektów uczenia
się prowadzi komisja walidacyjna, składająca się z minimum 2 egzaminatorów.
Każdy członek komisji walidacyjnej musi:
1. posiadać kwalifikację pełną na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z Ustawą ZSK;
2. posiadać minimum trzyletnie doświadczenie w pracy z drukiem 3D;
3. stosować kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji
oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się
właściwych dla opisywanej kwalifikacji;
4. stosować zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia
się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Instytucja prowadząca walidację stosuje rozwiązania zapewniające rozdzielenie procesów
kształcenia i szkolenia od walidacji. W szczególności istotne jest zapewnienie bezstronności osób
przeprowadzających walidację, zwłaszcza przez rozdział osobowy mający na celu zapobieganie
konfliktowi interesów osób przeprowadzających walidację. Osoby te nie mogą weryfikować
efektów uczenia się osób, które były przez nie przygotowywane do uzyskania kwalifikacji
„Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”.
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Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do
prawidłowego prowadzenia walidacji:
Test przeprowadza się w pomieszczeniu wyposażonym w stoliki i krzesła oraz stanowiska
komputerowe. Weryfikację z użyciem metod walidacji innych niż test i analiza dowodów
przeprowadza się w pomieszczeniu klimatyzowanym, wyposażonym w dostęp do drukarki 3D.
Drukarka musi spełniać następujące warunki:
1. została wyprodukowana w ramach produkcji seryjnej;
2. posiada znak CE;
3. producent drukarki działa na rynku (prowadzi sprzedaż drukarek 3D) i zapewnia wsparcie
techniczne maszyny;
4. jest wykorzystywana w przedsiębiorstwach;
5. jest kompatybilna z oprogramowaniem do przygotowania procesu druku 3D,
wykorzystywanym na potrzeby egzaminu.
Instytucja prowadząca walidację ma obowiązek zapewnić stanowisko komputerowe wraz
z oprogramowaniem umożliwiającym weryfikację następujących umiejętności:
1. identyfikacja kształtu i wymiaru modelu na podstawie dokumentacji technicznej;
2. obsługa urządzenia wskazującego z uwzględnieniem obracania (manipulowania) modelem
3D w wirtualnej przestrzeni oprogramowania;
3. rozróżnianie formatów plików CAD 3D;
4. weryfikacja poprawności kształtu i wymiaru modelu CAD 3D w odniesieniu do wybranej
technologii;
5. konwertowanie plików na format obsługiwany przez drukarki 3D;
6. przygotowywanie procesu druku 3D z przeznaczeniem do realizacji na wybranej drukarce 3D;
7. zdalne monitorowanie procesu druku 3D.
Instytucja prowadząca walidację zapewnia bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w
ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji i certyfikacji, mają możliwość odwołania
się od decyzji kończącej walidację. W przypadku negatywnego wyniku walidacji instytucja
prowadząca walidację przedstawia uzasadnienie decyzji.
Etapy identyfikowania i dokumentowania:
Instytucja prowadząca walidację zapewnia wsparcie doradcy na etapie identyfikowania i na
etapie dokumentowania posiadanych efektów uczenia się.
Doradca:
1. Stosuje metody i narzędzia pomocne przy identyfikowaniu i dokumentowaniu kompetencji;
2. Zna zasady weryfikacji dowodów na osiągnięcie efektów uczenia się;
3. Zna wymagane efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ustalone dla kwalifikacji będących
w zakresie jego działania jako doradcy walidacyjnego;
4. Zna metody i narzędzia stosowane w celu zweryfikowania wymaganych efektów uczenia dla
kwalifikacji będących w zakresie jego działania jako doradcy walidacyjnego.
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b) Szkolenie „Projektowanie grafiki komputerowej” dla 120 osób.
Wykonawca zrealizuje szkolenie dla 120 uczniów, podzielonych na 12 grup, w wymiarze 90 godzin
dydaktycznych zajęć dla jednej grupy, tj. w łącznym wymiarze 1080 godzin dydaktycznych zajęć.
Zajęcia będą realizowane w okresie od podpisania umowy do końca grudnia 2019 r. - 540 godz.
dydaktycznych oraz do końca czerwca 2020 r. - 540 godz. dydaktycznych. Szczegółowy
harmonogram zajęć zostanie ustalony przez Zamawiającego z Wykonawcą po podpisaniu umowy,
uwzględniając dostępność zasobów Wykonawcy oraz możliwości grupy docelowej.
Miejsce realizacji zajęć:
- Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Skarżysku – Kamiennej
ul. Powstańców Warszawy 11, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
- Technikum im. W Grabskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie
Odonów 54, 28-500 Kazimierza Wielka,
- Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 23, 29 - 100 Włoszczowa.
Zamawiający zapewnia sale i sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia.
Wykonawca zrealizuje szkolenie wraz z walidacją i certyfikacją, zgodnie z zasadami i
wymaganiami określonymi przez Ustawą ZSK oraz Obwieszczeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 21
listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie grafiki
komputerowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów szkoleniowych niezbędnych do
należytej realizacji szkoleń (podręczniki).
Wykonawca zobowiązany jest do takiej realizacji szkolenia, aby uczestnicy nabyli następujące
efekty uczenia się:
- Analizuje wymagania zleceniodawcy dotyczące projektu graficznego i proponuje rozwiązania.
- Omawia teoretyczne podstawy projektowania grafiki komputerowej.
- Pozyskuje materiały graficzne.
- Przygotowuje projekt do publikacji.
- Przygotowuje projekt graficzny.
Warunki walidacji i certyfikacji:
Szkolenie powinno prowadzić do otrzymania przez uczestników certyfikatu potwierdzającego
nabycie kwalifikacji w zakresie 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Metody stosowane w walidacji:
Weryfikacja składa się z dwóch etapów: egzaminu teoretycznego (testu wiedzy) i egzaminu
praktycznego.
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Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testu wiedzy ośrodku egzaminacyjnym przy
pomocy systemu elektronicznego, w taki sposób aby osobie egzaminowanej podczas
rozwiązywania testu nie wolno korzystać z innych aplikacji (w tym otwierać stron internetowych)
niż system do przeprowadzania egzaminu.
W części praktycznej egzaminu dopuszcza się zastosowanie wyłącznie następujących metod
walidacji: symulacja, rozmowa z komisją oraz analiza dowodów.
W przypadku egzaminu praktycznego kandydat wykonuje i omawia dwa projekty graficzne:
projekt strony internetowej przeznaczonej do publikacji elektronicznej oraz projekt publikacji
w formie druku.
1. Projekt strony internetowej przeznaczonej do publikacji elektronicznej jest tworzony
w odpowiednim oprogramowaniu, w prawidłowym formacie oraz trybie kolorystycznym
i zawiera:
a) elementy wektorowe, w szczególności logo oraz ikony lub piktogramy;
b) elementy rastrowe, w szczególności winietę lub top strony, menu strony, samodzielnie
zaprojektowany baner graficzny, wykadrowane zdjęcia lub stopkę;
c) tekst ozdobny oraz akapitowy. Projekt jest zapisany w odpowiednim formacie (plik
otwarty) oraz jako prezentacja w ogólnodostępnym formacie graficznym.
2. Projekt publikacji w formie druku stanowi minimum dwustronicową publikację w formacie
minimum A4, w szczególności folderu tematycznego lub ulotki. Projekt jest tworzony
w odpowiednim oprogramowaniu, w prawidłowym formacie oraz trybie kolorystycznym
i zawiera:
a) elementy wektorowe, w szczególności logo oraz elementy ozdobne;
b) elementy rastrowe, w szczególności zdjęcia lub grafiki;
c) tekst.
Projekt jest wyeksportowany do odpowiedniego formatu z zachowaniem zasad poprawności
przygotowania do druku (spady, teksty w postaci wektorowej).
Zasoby kadrowe – kompetencje osób przeprowadzających walidację:
W procesie weryfikacji biorą udział:
1. operator systemu egzaminacyjnego, który organizuje zaplecze techniczne do
przeprowadzenia weryfikacji i nadzoruje przebieg testu;
2. komisja walidacyjna, składająca się z minimum dwóch egzaminatorów, którzy
przeprowadzają część praktyczną egzaminu.
Osoba będąca egzaminatorem może być jednocześnie operatorem systemu egzaminacyjnego.
Operator systemu egzaminacyjnego musi spełniać poniższe wymagania:
1. wykształcenie minimum średnie;
2. znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu
i zainstalowanych aplikacji;
3. umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem
połączenia internetowego, lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą
egzaminacyjną.
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Weryfikację efektów uczenia się w części praktycznej prowadzi komisja walidacyjna, składająca
się z minimum dwóch egzaminatorów.
Każdy członek komisji walidacyjnej musi:
1. posiadać minimum wykształcenie średnie;
2. posiadać minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie
projektowania grafiki komputerowej;
3. stosować kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji
oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się
właściwych dla opisywanej kwalifikacji;
4. stosować zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia
się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Instytucja prowadząca walidację stosuje rozwiązania zapewniające rozdzielenie procesów
kształcenia i szkolenia od walidacji. W szczególności istotne jest zapewnienie bezstronności
osób przeprowadzających walidację, zwłaszcza przez rozdział osobowy mający na celu
zapobieganie konfliktowi interesów osób przeprowadzających walidację. Osoby te nie mogą
weryfikować efektów uczenia się osób, które były przez nie przygotowywane do uzyskania
kwalifikacji „Projektowanie grafiki komputerowej”.
Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne niezbędne do prawidłowego
prowadzenia walidacji:
Stanowisko komputerowe powinno być wyposażone w:
1. sprzęt komputerowy umożliwiający działanie edytorów graficznych;
2. system operacyjny z interfejsem graficznym;
3. połączenie z Internetem;
4. edytory graficzne umożliwiające wykonanie działań wskazanych w kryteriach weryfikacji;
5. pakiet oprogramowania biurowego;
6. przeglądarkę stron internetowych.
Instytucja prowadząca walidację zapewnia bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w
ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji i certyfikacji mają możliwość odwołania
się od decyzji kończącej walidację. W przypadku negatywnego wyniku walidacji instytucja
prowadząca walidację przedstawia uzasadnienie decyzji.
Etapy identyfikowania i dokumentowania:
Instytucja prowadząca walidację zapewnia wsparcie doradcy na etapie identyfikowania i na
etapie dokumentowania posiadanych efektów uczenia się.
Doradca:
1. stosuje metody i narzędzia pomocne przy identyfikowaniu i dokumentowaniu kompetencji;
2. zna zasady weryfikacji dowodów na osiągnięcie efektów uczenia się;
3. zna wymagane efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ustalone dla kwalifikacji będących
w zakresie jego działania jako doradcy walidacyjnego;
4. zna metody i narzędzia stosowane w celu zweryfikowania wymaganych efektów uczenia dla
kwalifikacji będących w zakresie jego działania jako doradcy walidacyjnego.
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Zamawiający informuje, że Wykonawca składający ofertę w ramach części I zamówienia zobowiązany
jest wskazać w ofercie Instytucję uprawnioną do nadawania kwalifikacji, zgodną z Ustawą ZSK, w
ramach której zostanie zrealizowana walidacja i certyfikacja kwalifikacji nabytych przez uczestników
szkoleń. Oferta Wykonawcy w której nie zostanie wskazana Instytucja uprawniona do nadawania
kwalifikacji zgodnie z Ustawą ZSK, zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

Część 2
Zrealizowanie szkolenia prowadzącego do nabycia przez uczestników kompetencji.
„Kurs z zakresu obsługi programów graficznych i programowania druku 3D” dla 13 osób.
Wykonawca zrealizuje szkolenie dla 13 nauczycieli, podzielonych na 3 grupy, w wymiarze 40
godzin dydaktycznych zajęć dla jednej grupy, tj. w łącznym wymiarze 120 godzin dydaktycznych
zajęć.
Zajęcia będą realizowane w okresie od podpisania umowy do końca grudnia 2019 r. Szczegółowy
harmonogram zajęć zostanie ustalony przez Zamawiającego z Wykonawcą po podpisaniu
umowy, uwzględniając dostępność zasobów Wykonawcy oraz możliwości grupy docelowej.
Miejsce realizacji zajęć:
- Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Skarżysku – Kamiennej
ul. Powstańców Warszawy 11, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
- Technikum im. W Grabskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie
Odonów 54, 28-500 Kazimierza Wielka,
- Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 23, 29 - 100 Włoszczowa.
Zamawiający zapewnia sale i sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia.
Wykonawca zrealizuje szkolenie w oparciu o program obejmujący minimum następujące
zagadnienia:
a) funkcje i obsługa urządzeń wykorzystujących technologie 3D,
b) tworzenie grafiki rastrowej i wektorowej,
c) umieszczanie treści w Internecie.
Wykonawca zrealizuje szkolenie w sposób umożliwiający uczestnikom osiągnięcie następujących
efektów kształcenia:
- znajomość obsługi branżowego oprogramowania,
- praktyczne użytkowanie określonego środowiska i narzędzi IT.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów szkoleniowych niezbędnych do
należytej realizacji szkoleń (podręczniki).
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Informacje i wymogi wspólne dla części 1 i 2 zamówienia.
Zamawiający informuje, iż poza ww. obowiązkami Wykonawca będzie zobowiązany w
szczególności do:
1. Zapewnienia kadry szkoleniowej umożliwiającej organizację i przeprowadzanie dla
wskazanych uczestników szkoleń, o wskazanym zakresie tematycznym.
2. Zapewnienia przerwy kawowej wraz z niezbędnymi naczyniami oraz sztućcami (jeżeli będą
potrzebne). Dostarczane produkt muszą być świeże oraz wysokiej jakości.
3. Oznaczenia sali/sal oraz budynków, w których będą prowadzone szkolenia zgodnie z
zasadami promocji i oznakowania projektów w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020.
4. Opracowania i przeprowadzenia testu początkowego na pierwszych zajęciach badającego
poziom wiedzy z danego zakresu, oraz testu końcowego na ostatnich zajęciach, wraz z
porównaniem wyników.
5. Zapewnienia walidacji i certyfikacji zgodnej z treścią Zapytania ofertowego (dotyczy części 1
zamówienia).
6. Przygotowania i wydania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie powinno
zawierać m.in. informację o zakresie szkolenia i liczbie godzin. Warunkiem otrzymania
zaświadczenia przez uczestników jest min. 80% obecności na zajęciach oraz pozytywne
zdanie egzaminu wewnętrznego.
7. Zapewnienia niezbędnych materiałów szkoleniowych (podręczników) dostosowanych do
tematyki każdego szkolenia oraz oznaczenie ich zgodnie z zasadami promocji i oznakowania
projektów w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.
8. Prowadzenia dokumentacji realizacji umowy: dzienników zajęć, list obecności, list odbioru
przerwy kawowej, list wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.
9. Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o nieobecnościach
uczestników, rezygnacjach uczestników, innego rodzaju problemach lub zaległościach.
10. Prowadzenia zajęć zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji
osób niepełnosprawnych.

Sposób przygotowania i składania ofert:
1. Miejsce składania ofert:
drogą mailową monika.szafraniec@wsepinm.edu.pl,
w biurze projektu Kielce, ul. Jagiellońska 109A w godz. 8-16 pok.129.
2. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj.
„części opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami. Ofertę
wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco:
„Oferta w postępowaniu USŁUGI SZKOLENIOWE w ramach projektu Kwalifikacja + staż = nowe
możliwości nr RPSW.08.05.01-26-0017/18” (na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić
nazwę i adres Wykonawcy) lub przesłać drogą mailową.
3. Oferta musi być złożona w terminie do dnia 13.03.2019 r. do godziny 12:00. Decyduje godzina
wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
5. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
7. Oferta musi być uzupełniona w języku polskim.
8. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc
służących do wypełnienia oferty.
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9. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego
zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba (np. pełnomocnik),
Wykonawca zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.
10. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne
z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
11. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od dnia terminu składania ofert.

Warunki udziału w postępowaniu:
Wybór wykonawcy zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania, będzie dokonany
zgodnie z zasadami i procedurą „zasady konkurencyjności” określonymi przez „Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 19.07.2017 r. (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017), bez zastosowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.
Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:
A. Posiadają niezbędną zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia, tj. w okresie
trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę
jest krótszy – w tym okresie, w należyty sposób zrealizowali:
Opis warunku dla części 1 zamówienia:
a) co najmniej 2 usługi szkoleniowe z obszaru informatycznego, a każda z tych usług spełniała
następujące wymagania: liczba godzin szkoleń wynosiła co najmniej 600, a liczba osób co
najmniej 100.
oraz
b) co najmniej 2 usługi walidacji i certyfikacji kwalifikacji/ kompetencji z obszaru
informatycznego, a każda z tych usług spełniała następujące wymagania: liczba osób
wynosiła co najmniej 100.
Opis warunku dla części 2 zamówienia:
a) co najmniej 2 usługi szkoleniowe z obszaru informatycznego, a każda z tych usług spełniała
następujące wymagania: liczba godzin szkoleń wynosiła co najmniej 120, a liczba osób co
najmniej 10.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca, w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do Zapytania
ofertowego (Wykonawca powiela załącznik stosownie do ilości części na które składa ofertę)
musi wykazać, że wykonał takie usługi w minimalnym zakresie merytorycznym i liczbowym
wskazanym powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 1 w sposób
umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. Ponadto Wykonawca
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zobowiązany jest dodatkowo dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu np. referencje lub protokoły odbioru.
B.

Dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do realizacji zamówienia stanowiącego przedmiot
zamówienia w części, na którą składają ofertę, tj.
Opis warunku dla części 1 zamówienia:
a) dysponują co najmniej 2 (dwiema) osobami do realizacji każdego ze szkoleń stanowiących
przedmiot zamówienia w części na którą składają ofertę, a każda z tych osób posiada:
- wykształcenie co najmniej średnie, oraz
- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć/szkoleń z zakresu
tożsamego z tematyką szkolenia, do którego została wykazana i/lub doświadczenie
polegające na przeprowadzeniu co najmniej 200 godzin zajęć/szkoleń z zakresu
tożsamego do tematyki szkolenia, do którego została wykazana.
Opis warunku dla części 2 zamówienia:
b) dysponują co najmniej 1 (jedną) osobą do realizacji szkolenia stanowiącego przedmiot
zamówienia w części na którą składają ofertę, która posiada:
- wykształcenie co najmniej średnie, oraz
- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć/szkoleń z zakresu
tożsamego z tematyką szkolenia, do którego została wykazana i/lub doświadczenie
polegające na przeprowadzeniu co najmniej 200 godzin zajęć/szkoleń z zakresu
tożsamego do tematyki szkolenia, do którego została wykazana.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca, w tabeli stanowiącej Załącznik nr 3 do Zapytania
ofertowego (Wykonawca powiela załącznik stosownie do ilości części na które składa ofertę),
zobowiązany jest przedstawić „Wykaz osób” oddzielnie dla każdej części zamówienia.
Wykonawca musi wykazać, że wskazane przez niego osoby spełniają warunki określone powyżej.
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia „Wykazu osób” w sposób umożliwiający
jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków.

C.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi, tj.:
Opis warunku dla części 1 zamówienia:
Posiadają aktualne na czas realizacji całości usługi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
w zakresie działalności dotyczącej części, na którą Wykonawca składa ofertę, na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 600 000,00 złotych.
Opis warunku dla części 2 zamówienia:
Posiadają aktualne na czas realizacji całości usługi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
w zakresie działalności dotyczącej części, na którą Wykonawca składa ofertę, na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 000,00 złotych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą
opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku – inny dokument jednoznacznie potwierdzający
fakt ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest także do załączenia również dowodu
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opłacenia składki za ww. ubezpieczenie OC. W przypadku upływu terminu trwania ochrony
ubezpieczeniowej w okresie realizacji usługi, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć
Zamawiającemu niezwłocznie, bez wezwania Zamawiającego dokumenty potwierdzające dalsze
posiadanie ubezpieczenia, na warunkach nie gorszych niż poprzednio, przez cały okres realizacji
usługi. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć jedną polisę opiewającą na sumę
ubezpieczenia nie niższą niż łączna suma wartości polis dla poszczególnych części zamówienia,
dla których składa ofertę lub różne polisy na łączną sumę ubezpieczenia nie niższą niż łączna
suma wartości polis dla poszczególnych części zamówienia, dla których składa ofertę.
D. Nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca
podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
E.

Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.:

a) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2017.1508 tj. z dnia 2017.08.08, z późn.
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe
(Dz.U.2017.2344 tj. z dnia 2017.12.15, z późn. zm.);
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca
podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
b) Wykonawców, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
I. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
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lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz
II. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U.2017.2204 tj.
z dnia 2017.11.29, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz.U.2017.1463 tj. z dnia 2017.07.31, z późn. zm.),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 13 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Wykonawców będących podmiotem zbiorowym, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania

się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Dz.U.2018.703 tj. z dnia 2018.04.10, z późn. zm.);
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f)

Wykonawców, których urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 14 oraz art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
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Kryteria oceny ofert:
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w
postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana
zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi
kryteriami oceny ofert:
Kryteria wyboru oferty dla części 1 zamówienia:
1. Kryteria (oceny) wyboru oferty i ich znaczenie (w %)

a)
b)
c)
d)

Cena - 60 %,
Doświadczenie w realizacji szkoleń - 20%,
Doświadczenie w realizacji walidacji - 10%,
Jakość realizacji szkoleń – 10 %.

Suma punktów uzyskana w każdym z kryteriów będzie traktowana jako wartość punktowa oferty.
2. Sposób oceniania ofert:
CENA
Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie w kryterium Cena zostanie dokonane na
podstawie wzoru.
C = (CON / COB) x 60 % x 100
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia w danej
części.”;
CON - cena oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert;
COB - cena oferty badanej;
Oferta z najniższą ceną otrzyma w kryterium „Cena” 60 punktów.
DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI SZKOLEŃ
W kryterium „Doświadczenie w realizacji szkoleń” Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie
zawodowe Wykonawcy, wykazane i opisane w treści załącznika nr 2 do zapytania „Wykaz usług”,
zrealizowanych w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, z zakresu szkoleń z obszaru
informatycznego, wg. następującego schematu:
- od 0 do 500 godz. szkoleń - 0 pkt.,
- od 501 do 1000 godz. szkoleń - 5 pkt.,
- od 1001 do 1500 godz. szkoleń - 10 pkt.,
- od 1501 do 2000 godz. szkoleń - 15 pkt.,
- od 2001 i więcej godz. szkoleń - 20 pkt.,
DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI WALIDACJI
W kryterium „Doświadczenie w realizacji walidacji” Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie
zawodowe Wykonawcy, wykazane i opisane w treści załącznika nr 3 do zapytania „Wykaz usług”,
zrealizowanych w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, z zakresu walidacji
kwalifikacji/kompetencji z obszaru informatycznego, wg. następującego schematu:
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- do 50 egzaminów w ramach walidacji kompetencji/kwalifikacji - 0 pkt.,
- od 51 do 100 egzaminów w ramach walidacji kompetencji/kwalifikacji zawodowych – 2,5 pkt.,
- od 101 do 150 egzaminów w ramach walidacji kompetencji/kwalifikacji zawodowych - 5 pkt.,
- od 151 i więcej egzaminów w ramach walidacji kompetencji/kwalifikacji zawodowych - 10 pkt.
JAKOŚĆ REALIZACJI SZKOLEŃ
Punkty w kryterium będą liczone według następującego schematu:
1. za posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością i za posiadanie dodatkowego
certyfikatu/akredytacji potwierdzającej jakość świadczonych usług szkoleniowych, za które
Zamawiający uzna certyfikaty spełniające wymagania (pozytywnie zweryfikowane) przez PARP na
potrzeby wpisu jednostki do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) - 10 pkt,
2. za posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością lub za posiadanie dodatkowego
certyfikatu/akredytacji potwierdzającej wysoką jakość świadczonych usług szkoleniowych, za
które Zmawiający uzna certyfikaty spełniające wymagania (pozytywnie zweryfikowane) przez
PARP na potrzeby wpisu jednostki do Bazy Usług Rozwojowych (BUR).- 5 pkt,
3. za brak wdrożonego systemu zarządzania jakością i brak dodatkowego certyfikatu/akredytacji
potwierdzającej wysoką jakość świadczonych usług szkoleniowych, za które Zmawiający uzna
certyfikaty spełniające wymagania (pozytywnie zweryfikowane) przez PARP na potrzeby wpisu
jednostki do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) - 0 pkt.
W celu uzyskania punktacji w kryterium „Jakość realizacji szkoleń” Wykonawca zobowiązany jest
złożyć wraz z ofertą dokumenty/certyfikaty, które będą stanowiły podstawę do przyznania punktacji
w tym kryterium, zgodnie z opisem sposobu przyznawania punktacji. Dokumenty te nie podlegają
procedurze uzupełnienia oferty. W braku takich dokumentów, które nie podlegają uzupełnieniu –
punktacja w kryterium „Jakość szkolenia” nie zostanie przyznana.
Kryteria wyboru oferty dla części 2 zamówienia:
1.
a)
b)
c)

Kryteria (oceny) wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Cena - 60 %,
Doświadczenie w realizacji szkoleń - 20%
Jakość realizacji szkoleń – 20 %.

Suma punktów uzyskana w każdym z kryteriów będzie traktowana jako wartość punktowa oferty.
2.

Sposób oceniania ofert:

CENA
Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie w kryterium Cena zostanie dokonane na
podstawie wzoru.
C = (CON / COB) x 60 % x 100
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia w danej
części.”;
CON - cena oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert;
COB - cena oferty badanej;
Oferta z najniższą ceną otrzyma w kryterium „Cena” 60 punktów.
DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI SZKOLEŃ
W kryterium „Doświadczenie w realizacji szkoleń” Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie
zawodowe Wykonawcy, wykazane i opisane w treści załącznika nr 2 do zapytania „Wykaz usług ”,
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zrealizowanych w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, z zakresu szkoleń z obszaru
informatycznego, wg. następującego schematu:
- od 0 do 10 godz. szkoleń - 0 pkt.,
- od 11 do 20 godz. szkoleń - 5 pkt.,
- od 21 do 30 godz. szkoleń - 10 pkt.,
- od 31 do 40 godz. szkoleń - 15 pkt.,
- od 41 i więcej godz. szkoleń - 20 pkt.
JAKOŚĆ REALIZACJI SZKOLEŃ
Punkty w kryterium będą liczone według następującego schematu:
1. za posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością i za posiadanie dodatkowego
certyfikatu/akredytacji potwierdzającej jakość świadczonych usług szkoleniowych, za które
Zamawiający uzna certyfikaty spełniające wymagania (pozytywnie zweryfikowane) przez PARP na
potrzeby wpisu jednostki do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) - 20 pkt,
2. za posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością lub za posiadanie dodatkowego
certyfikatu/akredytacji potwierdzającej wysoką jakość świadczonych usług szkoleniowych, za
które Zmawiający uzna certyfikaty spełniające wymagania (pozytywnie zweryfikowane) przez
PARP na potrzeby wpisu jednostki do Bazy Usług Rozwojowych (BUR).- 10 pkt,
3. za brak wdrożonego systemu zarządzania jakością i brak dodatkowego certyfikatu/akredytacji
potwierdzającej wysoką jakość świadczonych usług szkoleniowych, za które Zmawiający uzna
certyfikaty spełniające wymagania (pozytywnie zweryfikowane) przez PARP na potrzeby wpisu
jednostki do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) - 0 pkt.
W celu uzyskania punktacji w kryterium „Jakość realizacji szkoleń” Wykonawca zobowiązany jest
złożyć wraz z ofertą dokumenty/certyfikaty, które będą stanowiły podstawę do przyznania punktacji
w tym kryterium, zgodnie z opisem sposobu przyznawania punktacji. Dokumenty te nie podlegają
procedurze uzupełnienia oferty. W braku takich dokumentów, które nie podlegają uzupełnieniu –
punktacja w kryterium „Jakość szkolenia” nie zostanie przyznana.
3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych wyłącznie na
podstawie kryteriów oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans kryteriów uzyskanych przez badaną ofertę.
4. W sytuacji gdy dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o
takiej samej cenie Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Rażąco niska cena. Jeżeli zaoferowana cena lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że
oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w danej części, zostanie
wezwany do podpisania umowy.

Pozostałe postanowienia:
Zamawiający opuszcza możliwości składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć
ofertę na dowolne części zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
1.
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3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Oferta Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być
złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podawania przyczyny.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz
dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy wartość najkorzystniejszej oferty, bądź któregoś z jej
elementów składowych przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację
zamówienia.
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe
jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu
uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich,
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty
oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Wysokość wadium dla części I zamówienia:
18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy).
Wysokość wadium dla części II zamówienia:
400,00 PLN (słownie: czterysta złotych zero groszy).
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)
j)

k)

Wadium może być wnoszone w pieniądzu.
Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą.
Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy
Zamawiającego w Santander Bank Polska S.A. 10 1910 1019 2000 0075 3121 0001.
Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.
Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które
znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, wskazanym w pkt. c). powyżej, przed
upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie nr rachunku bankowego, na
który należy zwrócić wadium, Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy, z którego
dokonano wpłaty wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
 odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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l)

Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym rozdziale dotyczą również
przedłużania ważności wadium.
11. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację usługi będą zapisy:
a) Przewidujące kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia;
b) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy;
c) Przewidujące możliwość wypłacania Wykonawcy zaliczek w trakcie realizacji usługi,
uzależnionych m.in. od postępu i prawidłowości realizacji usługi oraz kompletności i
poprawności przedkładanych przez wykonawcę dokumentów. Jednakże w każdym
przypadku decyzja o wypłacie zaliczek należy wyłącznie do Zamawiającego.
d) Przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
- Harmonogramu i okresu realizacji umowy;
- Ostatecznej liczby Uczestników Projektu w ramach umowy (np. zmniejszenia ilość UP na
skutek niezrekrutowania wymaganej liczby osób; rezygnacji UP z udziału w projekcie;
innych obiektywnych przyczyn/zdarzeń losowych/siły wyższej nie dających się przewidzieć
na dzień;
- Przewidujące możliwość powtórzenia usług podobnych do opisanych w niniejszym
postępowaniu. Usługi te będą realizowane na podstawie aneksu lub nowej umowy.
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